
 

 

 

Ο ∆ήµος Αµφίπολης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του Έργου µε τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευή, 

κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής  Τ.Κ. Μεσολακκιάς », η οποία θα διενεργηθεί µε την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης , σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 171/1987 , καθώς και το άρθρο 328 και 330 (ΒΙΒΛΙΟ 

ΙΙ ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 128 και 130 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021.  

Για το συγκεκριµένο έργο να προσέλθετε στο ∆ήµο Αµφίπολης στο τµήµα  Τεχνικών Υπηρεσιών προς 

ενηµέρωση σας , καθώς και για τη διαµόρφωση της προσφοράς σας. (Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να 

απευθύνεστε στο τηλ: 2324350208, Μερτζάνος Χρήστος).  

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έχει εκδοθεί  η µε αριθ. 267/3396/10-

05-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσµευση 

πίστωσης ποσού 6.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.12(Α∆Α: 

Ω332ΩΨ1-Η1Α και Α∆ΑΜ: 22REQ010518376 2022-05-10), από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2022. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά σας σε σφραγισµένο φάκελο στο 

πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι τις  19-05-2022. 

   Προς απόδειξη της µη συνδροµής  των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, του Ν.4412/2016 , παρακαλούµε  µαζί µε την οικονοµική 

προσφορά σας , να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. , στην κατηγορία Υδραυλικά. 

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, τελευταίου τριµήνου, ή υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του 

    οικονοµικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 

    παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

3. Φορολογική Ενηµερότητα µη οφειλής για συµµετοχή σε διαγωνισµό, σε ισχύ.  

4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα σε ισχύ του Οικονοµικού φορέα και του προσωπικού του  (άρθρο 80 παρ.  

    2 του Ν. 4412/2016) καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική  

    απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονοµικού  

    φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

5.Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου  

   αποκλεισµού , σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ( άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

   όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021) 

       

Οι υπεύθυνες  δηλώσεις γίνονται αποδεκτές  εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/16, όπως προστέθηκε µε την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 

4605/2019).        
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